
schůze Katedry historie FF UP, středa 3. října 2018 
 
omluveni: doc. Švaříčková Slabáková, dr. Koucká, dr. Zeman, doc. Elbel (a někteří další zapomněli) 
 
 NOVÍ ČLENOVÉ 

o info o odchodu doc. Konečného (nyní na PdF UP), představení nového kolegy, dr. Lukáše 
Perutky, bylo nutné přeorganizovat a nahradit výuku (dr. Podolský, dr. Pavel Urbášek & 
c.), vedení diplomových prací a doktorandů bude vyřešeno v rámci sekce 20. století 

o archeologie (dr. Miloš Hlava jako zástup za mateřskou dr. Ivany Vostrovské) 
 

 INFORMACE Z DĚKANÁTU 
o počty studentů 

Počty zapsaných studentů KHI 2018 
Bc. JH: 42; Bc. DH: 56; Bc. DH mezifak.: 11; Bc. Archiv J: 9; Bc. Archiv D: 6; Bc. Archeo 
J: 9; Bc. Archeo D: 8; Bc. Archeo Komb.: 18 
Bc. CELKEM bez komb.: 141 
Bc. CELKEM: 159 
Mgr. JH: 14; Mgr. DH: 4; Mgr. DH mezifak.: 7; Mgr. Archeo J: 4; Mgr. Archeo D: 0 
Mgr. CELKEM: 29 

o stížnosti studentů na málo výběrových přednášek pro magisterské studenty – bude nutné 
řešit!! 

o rektor: MŠMT bude sankcionovat drop out studentů (od druhého ročníku) – diskuse 
o ad finance - nový vnitřní mzdový předpis, veškeré osobní ohodnocení bude zrušeno k 1. 

1. 2019, bude ještě projednávat jak EK AS FF UP, tak i AS FF UP 
 bude doplňovat katalog prací - v přípravě 

 
o studium 

 žádost o dodržování termínů k zadávání posudků k závěrečným pracím 
 vypisování dostatečného počtu termínů zkoušek (jasná pravidla v SZŘ UP) + 3. termín 

jako komisionální zkouška (nutná přítomnost tří zkoušejících!! + formulář – má 
Markéta) 
 

o publikace 
 hodnocení Metodika 2017+ 
 hodnocení v modulu 1 i modulu 2 není nijak přesvědčivé - nejlepší strategie je psát 

do nejlepších časopisů 
 návrh: publikovat občas alespoň ve Scopusu nebo v časopisech na Web of Science, 

ale jinak se držme toho, co je pro historii přirozené 
 tisk knih ve vydavatelství UP nevypadá příliš dobře, při vydávání knih přemýšlet o 

nějakém „dobrém“ vydavatelství 
 cizojazyčné texty dostávají lepší „známky“ 
 podrobná diskuse 

 
o vyhlášení FRUP 

 
o doplnění akreditace o profesorská a habilitační řízení – prof. Burešová rozesílá, doc. 

Kalous prosí o rychlou součinnost 
 

o GDPR (nutný souhlas všech těch, kteří mají na webu svou fotografii) – a případně další 
povinnosti řešit; všichni budou informováni 

 



o smlouvy – CES – viz zápis z porady vedoucích kateder (zajištění podpisů druhé strany 
předem nutností; pokud to není možné, měli bychom se snažit o co nejrychlejší dodání – 
pokud smlouva není zapsána do 30 dnů, není podle zákona platná) 

 
o evaluace – každý z vyučujících by si měl své evaluace zkontrolovat a zareagovat na ně 

(edis.upol.cz) 
 

o moodle - budou školení ještě na podzim, i pro testování, převeďte prosím své kurzy ze 
starých webových stránek do moodlu!! 

 
o Týden humanitních věd - třetí týden v listopadu - co se bude dít? Měli bychom se nějak 

účastnit… - řeší dr. Kreisinger 
 
 STĚHOVÁNÍ 

o postupné dořešování problémů 
o poděkování M. Peřinové, T. Lyčkové a dalším, hlavně studentům, kteří tu byli a přiložili 

ruce k dílu 
 

 WEB KHI – stále ve výstavbě, staré webové stránky budou za lomítkem zachovány 
 

 MÉDIA 
o Fcbk – Michal Nguyen 
o Instagram – Michal Nguyen, P. Kreisinger 

 
 

 EUROCULTURE 
o červen 2019 - Intenzivní program 

 
 PRÁCE NA KATEDŘE 

o asistentka 
 co nedělá: zadávání cestovních příkazů, vyřizování soukromých záležitostí, karty, 

nošení knih do Zbrojnice (zvláště mladší kolegové mohou sami) 
o tajemník 

 co dělá (studijní agenda - studenti chodí za tajemníkem) 
 Pavel Kreisinger tajemníkem bude jen zimní semestr 2018, jméno nového 

tajemníka bude včas oznámeno (bude od letního semestru 2019) 
o vědecký tajemník – doc. Prchal Pavlíčková 
o STAG 
o rozvrh – doc. Viktořík 
o organizace výuky: všichni se prosím snažte o dodržování povinností směrem ke 

studentům, nerušte výuku, pokud to není nezbytně nutné, v případě rušení výuky nutná 
náhrada, popř. férová dohoda se studenty!! 

o zapisování do STAGu - problém sdílených předmětů – jméno vyučujícího se objevuje u 
všech studentů, vyučující doplňuje pouze splnění u svých studentů (týká se zejména doc. 
Pešky) 
 

 PODĚKOVÁNÍ doc. Stejskalovi za vedení katedry v minulých letech i za návrh budovy etc.  
 
 finanční stav katedry je dobrý, odrazí se v odměnách 

 

  



  
RŮZNÉ 
 
doc. Stejskal 

o info z AS FF UP – z některých kateder zaznívají hlasy o přenastavení způsobu přijímacího 
řízení, ne testu všeobecných znalostí, možný pouze oborový test?? 

o v prvním prosincovém týdnu proběhne tradiční studentská konference – prosí kolegy o 
povzbuzení studentů, kteří mají v případě zájmu o účast na konferenci kontaktovat doc. 
Stejskala 

 
doc. Prchal Pavlíčková 

o katederní IGA – stále zbývají peníze, lze čerpat na cesty do zahraničí, popř. nákup 
zahraniční literatury – kontaktujte prosím doc. Prchal Pavlíčkovou 

 
prof. Papajík 

o existují předpisy na počet židlí v učebnách? – doc. Stejskal: lavice v učebnách jsou dle 
norem, nutné kvůli kolaudaci – doc. Kalous: v případě chybějících místností možno po 
dohodě využívat učebny na CMTF ve IV. p. 

 
 
 
 
 
zápis: Markéta Peřinová, 8. 10. 2018 


